
Molnári Községi Horvát Nemzetiségi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Molnári Községi Horvát Nemzetiségi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8863 Molnári, Táncsics Mihály utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírása,
valamint a pedagógiai programban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,
• a Kjt 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottaknak való megfelelés
• az  Nkt.  66.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  ne  álljon  a  tevékenység

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• Egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gyermekszeretet,  empatikus  feladatvégzés,  csoportban  és  önálló
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munkavégzésre való készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
• szakmai önéletrajz - fényképes
• Nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről
• Nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázati  anyagot  az  eljárásban  részt  vevők

megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Preksen Lászlóné Óvodavezető
nyújt, a +36-30-377-1292 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Molnári Községi Horvát Nemzetiségi Óvoda

címére történő megküldésével (8863 Molnári, Hevesi Jenő utca 4. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
M-476/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy
• Elektronikus úton Preksen Lászlóné Óvodavezető részére a

molnariovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Preksen Lászlóné Óvodavezető, Zala megye, 8863 Molnári,

Hevesi Jenő utca 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása is lehetséges, előzetes értesítés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.semjenhaza.hu - 2021. június 30.
• www.molnari.hu - 2021. június 30.

Nyomtatás
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